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Haastrup Friskole

KORT NYT
Haastrup Kirke
Gudstj.den 30. august Jordløse
Kirke kl. 19.00 med introaften
for konfirmander og forældre.
Gudstj., den 6. sept. kl. 9.00

Den kommunale sundhedstjeneste tilbyder ”Åben konsultation” for
børn/ung og deres forældre. Sundhedsplejersken tilbyder
undersøgelser, samt snakke om almen sundhed, trivsel, mad,
motion og meget mere. Børn/unge kan henvende sig uden
forældre.
Sundhedsplejersken kommer til Haastrup Friskole kl. 8.00-10.00
den 29/9 – 15/12 – 29/3

Handelsboder i Haastrup
Husk kirkegårdsvandring
Torsdag, den 3. sept. kl. 19.00.
Kirken i samarbejde ned
Folkemindesamlingen.
Præst Rikke Gotfredsen og
Ernst Pedersen.
Haastrup Ungdomsklub
Støtteforeningen for Haastrup
Friskole starter en ungdomsklub. Hver onsdag fra kl. 18.3021.30. Klubben er for unge i
alderen 10-17 år. Det koster 50
kr. om måneden. Evt. spørgsmål rettes til Henrik Hvilshøj
Lindberg eller Allan Rosdal.
Haastrup Kirke
Det var en dejlig aften i kirken
til koncert, ca. 25 pers. mødte
op, nød musikken, sang og fik
god information om orglet.
At kunne lytte er en af de
vigtigste egenskaber i en
samtale.
(La Rochefoucauld)

Nu glæder jeg mig til at høre,
hvad Haastrupbørnene har
oplevet på Bornholm. Gør I
ikke også?

Der er trods alt mange muligheder for at handle her i Haastrup:
HONNING…………………………………Bygaden 23
POTTEPLANTER…………………………Trekanten 2
ALOE VERA………………………………..Bygaden 22
GRØNTSAGER……………………………Bygaden 35
ÆG…………………………………………….Østrupvej 11
KUNSTHÅNDVÆRK…………………….Halsmose 15
ÆG…………………………………………….Østrup 19
GRØNTSAGER…………………………… Østrup 22
Sæsonbetinget salg af moreller, æbler, pærer eller valnødder.

Haastrup Friskole
Haastrups skolebørn er jo på Bornholm i denne uge. Skolen er
byttet med Friskolen i Østerlars. Til gengæld er deres elever i
Haastrup. 132 elever, 18 forældre og 17 personale. De sidste 4 år
har Østerlars byttet skole i en uge, de har været på Djursland, Als, i
Hillerød og nu i Haastrup. Jeg talte med skoleleder Kira Jensen,
som er meget tilfreds med den ordning. Skolen har en plan: at
børnene på 10 år skal have været på besøg 10 forskellige steder i
Danmark. Hun kører selv en stor ”bagagevogn”, hvor al
”soveudstyr” og trin 0-3’s bagage bliver transporteret. De kom i
mandags. Tirsdags var de i Svendborg, trin 0-3 sejlede hele vejen
rundt med m/s Helge. Trin 4-6 tog til Tåsinge (Elvira Madigan og
Valdemar Slot) derefter også med m/s Helge. For trin 7-10 havde
de ældste planlagt en byvandring i Svendborg, bl.a. besøg på
Naturama, og et møde med ungdomsforfatteren Jesper WungSung. Onsdag var de små på Faldsled Havn og fange krabber.
Mellemtrinet var på Trente Mølle, og de store havde geocaching,
(en slags moderne skattejagt med mobilen). 10 kl. cyklede til
Faaborg og havde byvandring. Torsdag var alle sammen med bus
til Egeskov Slot. Og fredag gik det hjem til Bornholm igen. Menuen
onsdag var burgere, torsdag pizza. Det så ud til at smage dem. Der
var børn alle vegne på skolen, og de så ud til at hygge sig på tværs
af alder og størrelse.
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En af
sovesalene

Burgerbuffet
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